På uppdrag av Svenska Skyttesportsportförbundet

Sportskytte-SM
Luftgevär
Senior / Junior/ Mixed Team

Söraby Skytteförening
2018-03-16/17/18

Tävlingsprogram
Tävlingsansvarig:

Patrik Hjortskull 070-6298049

Plats:

Sörabyhallen, Rottne

Klasser:

Herrsenior, Damsenior, Herrjunior (A, B, C) Damjunior (A, B, C)

Dubbelstarter:

Dubbelstarter för juniorer i seniorklass är tillåten

Lagtävling:

Fritt antal lag innehållande 2 skyttar från samma klass (H, Hj, D, Dj).
Nytt för året är en Mixed Team lagtävling utöver ordinarie lagtävling.
Obs! Alla laganmälningar via mejl till: sorabyhallen@sorabyskf.nu

Skjuttid:

Enligt ISSF:s reglemente

Skjutdagar:

Fredag 16/3
Lördag 17/3
Söndag 18/3

Finaler:

Enligt ISSF:s reglemente.
Mixed team

Fredag 16/3

Juniorfinaler

Lördag 17/3

Seniorfinaler

Söndag 18/3

Prisutdelning:

Prisutdelning sker efter finalerna respektive tävlingsdag

Vapen/klädkontroll:

Kontroll av vapen och enklare klädkontroll

Servering:

Servering kommer att finnas i hallen

Anmälan:

Via IndTa senast 2018-03-01

Avgift:

Individuellt:

250 :-

Lag:

275 :-

Betalning:

BG 172-0093
Märk SM 2018 samt klubb

Licens:

Obligatorisk

Frågor

sorabyhallen@sorabyskf.nu

Boende:

Quality Hotel Royal Corner 0470-70 10 00

Finns 1-4 bäddsrum
Uppge ”Söraby” vid anmälan för rabatterat pris.
Hemsida:

www.sorabyskf.nu

Regler Mixed team tävling
Lagen består av 2 deltagare, en man/kille och en kvinna/tjej.
(Obs!! Det behöver inte vara skyttar från samma förening .)
Tävlingen består av två steg.
En grundomgång och en final.
Det är lagets sammansatta resultat som ligger till grund för placeringen.
I varje lag står mannen/ killen placerad till höger och kvinnan/ tjejen står placerad till vänster på
skjutplatsen.
Lagen får tillgång till banan 5 minuter före provskott och förberedelsetid.
Förberedelse och provskottstiden är totalt 10 minuter. Under denna tid är det lämpligt att
presentera lagen och förklara hur tävlingen går till för en ev. publik.
I grundomgången skjuter varje lagskytt 40 skott på en tid av 50 minuter. Resultaten skall tolkas med
decimal. Det är lagets alla 80 skott som utgör grund för kvalificering till final.
Det är lagen med de 5 högsta resultaten som går till final.

Final:
Finalen börjar om på noll och skjuts fortsatt med decimal.
Skyttarna skall tillåtas att lägga fram sina gevär på skjutplatsen 30 min innan start. Lagen kallas sedan
till banan 12 min före starttiden. I finalen är provskott och förberedelsetid gemensamt 5 minuter.
Finalen startar med att varje lagmedlem skjuter 3 st 5 skotts serier (10 st totalt/lag/serie). Genom
varje serie måste lagmedlemmarna skjuta vartannat skott. Skytt till vänster skjuter alltid först. Bägge
skyttarna tillåts ladda och förbereda sitt skott på kommando ”ladda”. Skytt till höger tillåts inte
avfyra före lagkamrat till vänster. Laget har 300 sekunder totalt till varje 5 skotts serie. 2 poäng skall
dras av som straff om skotten avlossas i fel ordning.
Efter att lagen skjutit sina 3 st 5 skotts serier tar enkelskotten vid. Lagen har 60 sekunder för att
avlossa sina/ lagets skott .(Skytten till vänster måste avlossa först, om i fel ordning 2 poäng avdrag).
Efter det att varje lagmedlem skjutit 17 skott elimineras lag på plats 5.
Efter det att varje lagmedlem skjutit 19 skott elimineras lag på plats 4.
Efter det att varje lagmedlem skjutit 21 skott elimineras lag på plats 3.
Efter det att varje lagmedlem skjutit 24 skott koras en segrare.
I övrigt gäller aktuell ISSF regelbok

Välkomna

